DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2015 r.
Poz. 351
RO ZPO R ZĄ D ZE N I E
M INI S TR A R O L N IC T WA I RO ZW O J U W S I 1)
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich
i płatności niezwiązanej do tytoniu
Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednolitej płatności obszarowej, płatności za
zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności dla małych gospodarstw, zwanych dalej „płatnościami bezpośrednimi”, oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym:
1)

kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy;

2)

wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”;

3)

rodzaje dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013;

4)

gatunki roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin
wysokobiałkowych;

5)

wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin wysokobiałkowych i chmielu;

6)

rejony uprawy chmielu;

7)

szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi, następcy prawnemu rolnika oraz
przejmującemu gospodarstwo.

§ 2. Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności,
w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku
gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:
1)

1)

„Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 –
w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Euro-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 351

pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
2)

„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

§ 3. Lotniska, boiska sportowe i pola golfowe uznaje się za obszary, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013.
§ 4. 1. Dowodami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci
lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, są:
1)

zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy;

2)

dokumenty zawierające informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich, obliczonej zgodnie
z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem
nr 639/2014”, pochodzące z zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w tytule V rozdział II
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”.

2. Dowodami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, są:
1)

zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy;

2)

faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)), w tym faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy, lub inne
równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych;

3)

dokumenty zawierające informacje o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11
ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, pochodzące z zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa
w tytule V rozdział II rozporządzenia nr 1306/2013;

4)

zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie.

3. Dowodami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, są:
1)

dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące z zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w tytule V rozdział II rozporządzenia nr 1306/2013;

2)

zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672,
z późn. zm.3)), zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności;

3)

odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn.
zm.4)), zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności;

4)

dokumenty zawierające informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.5)).

2)

3)

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650,
z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1161, 1306 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 4
i 238.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.
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§ 5. 1. Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników,
płatność związana z produkcją oraz płatność dla małych gospodarstw do gruntów, na których jest prowadzona uprawa
konopi włóknistych, przysługują:
1)

jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28);

2)

do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem, o którym mowa w pkt 1.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do upraw konopi włóknistych przez podmioty, o których mowa w art. 49 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 6. 1. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 639/2014, nad osobą prawną, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej
„numerem identyfikacyjnym”, oraz:
1)

jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz:
a)

w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu
oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,

b) w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu
oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik
oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub
2)

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub

3)

jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni,
także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

4)

jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo
spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

5)

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub

6)

jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby
prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania oraz:
a)

w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do
jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli
w imieniu tej osoby prawnej,

b) w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do
jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli
w imieniu tej osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej,
uprawnionego do jej reprezentowania, stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer
identyfikacyjny.
2. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w art. 49 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 639/2014, nad grupą osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny, oraz:
1)

młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, dysponuje
bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki – w przypadku
spółki osobowej;

2)

większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer
identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej;

3)

młody rolnik samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż
spółka, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz
z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka;

4)

co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków;
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większość z osób wchodzących w skład grupy osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, innej niż
wymienione w pkt 1–4, stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku grupy osób, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 639/2014, innej niż wymienione w pkt 1–4.

§ 7. 1. Za datę rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje
się najwcześniejszą z następujących dat:
1)

datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2)

datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3)

datę złożenia przez rolnika wniosku o:
a)

przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej
płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,
c)

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, przeznaczone dla osób
prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

d) udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006,
przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,
e)

przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

f)

przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników;

4)

datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, lub

5)

datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników – w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik.

2. Do ustalenia daty rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013,
przez grupę osób, którą są małżonkowie, przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął tę działalność.
§ 8. 1. Gatunki roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni
upraw roślin wysokobiałkowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.
2. Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami
innymi niż rośliny gatunków określonych w tym załączniku, z tym że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L.) i wyki
kosmatej (Vicia villosa Roth.) płatność ta przysługuje także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.
§ 9. 1. Płatność związana do powierzchni uprawy chmielu jest przyznawana do plantacji chmielu stanowiącej obszar
gruntów:
1)

na których są uprawiane rośliny chmielu;

2)

zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych;

3)

obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1300 sadzonek chmielu na hektar.
2. Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się:

1)

pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się sadzonki chmielu,

2)

pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

– pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.
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§ 10. Określa się następujące rejony uprawy chmielu:
1)

rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu
Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą
władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;

2)

rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku
Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;

3)

rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

§ 11. 1. Warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy rolnik zawarł
umowę z:
1)

grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

2)

organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)
nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), której jest członkiem, lub

3)

zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem

– w której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków
kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać
w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia
gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie, o której mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt:
1)

w odniesieniu do których rolnik ubiegający się o przyznanie tych płatności dokonał zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

2)

które spełniają wymagania w zakresie identyfikacji

– zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
2. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt zwierzęta zgłoszone we
wniosku zostały zastąpione innymi zwierzętami zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:
1)

spełniają one warunki, o których mowa w art. 16 ustawy;

2)

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia,
rolnik:
a)

objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,

b) poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3)

w odniesieniu do tych zwierząt:
a)

rolnik ubiegający się o przyznanie tych płatności dokonał zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
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b) są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji
– zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
§ 13. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do przejmującego, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego następcy prawnego, a także do
gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa rolnego przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako
przedmiot zapisu windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa
prawnego i gospodarstwa rolnego posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo
innego następcę prawnego stosuje się:
1)

limity i progi określone w art. 7 ust. 3, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy oraz zmniejszenie
jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

2)

obowiązek przestrzegania praktyk, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, w odniesieniu do
tych części gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem, dziedziczeniem, nabyciem jako
przedmiot zapisu windykacyjnego albo objęciem w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący,
spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do
przejmującego, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego następcy prawnego i do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako przedmiot zapisu windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku innego niż śmierć rolnika przypadku następstwa prawnego i gospodarstwa rolnego posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego:
1)

stosuje się limit określony w art. 19 ust. 2 ustawy;

2)

nie stosuje się obowiązku przestrzegania praktyk, o których mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013.

§ 14. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy, jeżeli przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo następca prawny ubiega się o płatność związaną do powierzchni uprawy
ziemniaków skrobiowych, płatność związaną do powierzchni uprawy pomidorów lub płatność związaną do powierzchni
upraw buraków cukrowych, warunek zawarcia umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych lub pomidorów, o których
mowa w art. 15 ust. 3 i 4 ustawy, lub umowy dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów
rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)
nr 1234/2007, uważa się za spełniony przez przejmującego, spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo następcę
prawnego, jeżeli przejął on zobowiązania wynikające z tej umowy.
§ 15. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się
temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie tej płatności wyraził pisemną zgodę, jeżeli
małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:
1)

do spadku:
a)

są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

b) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę
przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
c)
2)

są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:
a)

rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,

b) zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność tę
przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
c)

małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu
rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
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d) zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty,
płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do
otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka
rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża
jedynie ten małżonek.
5. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy,
a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do
tytoniu do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, jeżeli zgoda,
o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione
warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło
w okresie:
1)

od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został
złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2)

od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia
wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony
w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu
nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.
7. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 17 ust. 2
pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi
będącemu małżonkiem nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli
nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1)

od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został
złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do
dnia 30 czerwca tego roku;

2)

od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia
wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem
nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu
rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.
9. Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje
się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa
rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 2–4 oraz art. 29 ustawy.
11. W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
Dz. U. Nr 52, poz. 303), poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do tytoniu był wpisany małżonek tego
rolnika lub spadkodawca, lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, płatność
niezwiązana do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 33fe ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
Dz. U. Nr 52, poz. 303), określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1–3 ustawy.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2015 r. (poz. 351)

GATUNKI ROŚLIN WYSOKOBIAŁKOWYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ
ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN WYSOKOBIAŁKOWYCH
1)

bób (Vicia faba major L.);

2)

bobik (Vicia faba minor L.);

3)

ciecierzyca (Cicer);

4)

esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);

5)

fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.);

6)

fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.);

7)

groch siewny (Pisum sativum L. (partim));

8)

groch siewny cukrowy (Pisum sativum L. (partim));

9)

koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);

10) koniczyna biała (Trifolium repens L.);
11) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);
12) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);
13) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);
14) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);
15) lędźwian (Lathyrus L.);
16) lucerna siewna (Medicago sativa L.);
17) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);
18) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);
19) łubin biały (Lupinus albus L.);
20) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);
21) łubin żółty (Lupinus luteus L.);
22) nostrzyk biały (Melilotus albus);
23) peluszka (Pisum arvense L.);
24) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);
25) soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.);
26) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill);
27) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.);
28) wyka siewna (Vicia sativa L.).

